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Abstrakt 
Projekt řeší novostavbu rodinného domu. Objekt je jednopodlažní s obytným podkrovím, 
podsklepený. Stavba má pouze funkci obytnou. Jedná se o zděný objekt (KM BETA 
SENDWIX) se sedlovou střechou. Součástí projektu je i řešení parkovacích stání a 
zpevněných ploch.  
  
Klíčová slova 

Rodinný dům, zděný systém KM BETA SENDWIX + ETICS, SPIROLL, nízkoenergetická 
stavba, dvě bytové jednotky.  
  
  
  
Abstract 
This project designs a new building of family house. The building is single-store with 
residental loft with basement. The building has only residential function.It is a brick building 
(KM BETA SENDWIX) with a gable roof. This project design also the parking lots and 
pavements.  
  
Keywords 

Family house, brick system KM BETA SENDWIX + ETICS, SPIROLL, low energy building, 
two housing group.  
… 
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Úvod 
 

Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci dvougeneračního rodinného 
domu pro 2 osoby a 4 - 5 členou rodinu. Stavba má pouze funkci obytnou. Stavební pozemek 
p.č.1205/1 se nachází na rovinatém území obce Prostřední Suchá. Vjezd a vstupy, samostatné 
do každé z byt. jednotek, do objektu jsou situovány na Severní straně.   
 RD je jednopodlažní s obytným podkrovím, podsklepený se sedlovou střechou.  
Jedná se o zděné objekty (systém KM BETA sendwix) s kontaktním zateplovacím systémem 
ETICS. Před objektem RD se nachází garážové stání. Součástí projektu je i řešení 
parkovacích stání a zpevněných ploch.  
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a. Identifikační údaje 
 
Název stavby:  RODINNÝ DŮM 
Účel objektu:   rodinný dům pro bydlení  
Druh stavby:   novostavba 
 
Místo stavby:   Dělnická 1205/1, p.č. 1205/1  
Katastrální území:  Prostřední Suchá 637742 
Kraj:    Moravskoslezský 
 
Datum:   Říjen 2011 
Stupeň PD:   Stavební řízení  
 
Stavebník:  
Dodavatel: 
Projektant:   Lukáš Dawid, U Lesa 869/34B, Karviná - Ráj, 734 01 
 
 
Základní charakteristiky stavby: 
 
Jedná se o novostabu zděného a částečně betonového podsklepeného rodinného domu s provozovnou. 
Součástí rodinného domu a provozovny budou i zpevněné plochy přístupu a příjezdu do garáže uvnitř 
domu. Stavba bude realizována na pozemku p.č. 1205/1. Zastavená ploch RD je 181,25m2. 
 
b. Dosavadní využití území 
 
Stávající parcela č. 1205/1 je nezastavená, jedná se o stavu na zelené louce. Území je určené podle 
územního plánu k zástavbě rodinných domů. Na předmětném pozemku č. 1205/1 nejsou stávající 
stavby, oplocení nebo keře, vyskytují se však na něm několik stromů. Pozemek je ve vlastnictví 
investora. 
 
c. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Sjezd k pozemku bude ze stávající příjezdové komunikace na p.č. 1156/3. Povolení viz. přiložené 
dokumenty. 
V blízkosti komunikace se nachází veškeré sítě jako jsou: jednotný kanalizační řád, vodovodní řád, 
nízkotlaký plynovod, vedení NN a komunikační kabely. Přesto bude část dešťových vod odváděna do 
navržených jímek. 
 
d. Požadavky dotčených orgánů 
 
Napojení RD na jednotlivé přípojky je dle vyjádření správců inženýrských sítí. Jedná se o veškeré 
přípojky, již zmíněné viz výše. 
 
e. Obecné požadavky na výstavbu 
 
Stavba RD je navržena dle obecných požadavků na výstavbu dle vyhl. 268/2009Sb. Objekt RD je 
umístěn a projektován v souladu s územním plánem a jeho regulačními podmínkami. Pozemek je veden 
jako stavební parcela. 
 
f. Plnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 
 
Na daném pozemku je možná výstavba RD pro účely bydlení. 
 
g. Věcné a časové vazby na související stavby a jiná opatření 
 
Nejsou známy žádné věcné a časové vazby. 
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h. Lhůta výstavby 
 
Zahájení stavby 5/2013 
Zahájení užívaní 6/2015 
 
i. Náklady stavby, plochy 
 
Propočet nákladů stavby je proveden vynásobením průměrných cen zatříděného objektu obestavěným 
objemem stavby, metodikou stanovené průměrné ceny obestavěného objemu stavby pro daný typ 
objektu. 
 
náklady stavební části RD:   8.459.000,- Kč  
(1538,24m3 . 5.500 = 8.795.820,- Kč) 
 
Prováděcí firma:  . . . . . . . . .  
 
Stavba rodinného domu:    181,25m2 
Okapový chodník:       15,60m2 
Zpevněné plochy:     452,55m2 
       _________________ 
Celkem:       649,40m2 
Obytná plocha RD:     161,34m2 
Užitková plocha RD:      349,31m2 
Celkem plocha stavebního pozemku:  2589,81m2 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby 
 
  a) území stavby 
 

Objekt RD a provozovna včetně napojení na stávající sítě technické infrastruktury se bude 
nacházet v obci Prostřední suché na pozemku parcela č.1205/1. Pozemek je rovinný.  
Polohopisné umístění stavby je patrné z doložené situace v měřítku 1:200, kde jsou patrné 
vzdálenosti od hranic sousedních pozemků a napojení veškerých inženýrských sítí.  
 
b) architektonické řešení 
 
Jedná se o jednopodlažní, podkslepený rodinný dům s obytném podkrovím s provozovnou 
v suterénu. RD je půdorysných rozměrů 16,25x12,00m se sedlovou střechou. Sklon střechy 
je 45°, výška hřebenů jsou 9,07m a 8,96m. 
 
Povrchová úprava: 
 - fasáda silikónová omátka 
 - sokly - sys. baumit 
 - střešní krytina - betonové tašky Bramac 
 
Vnější výplně otvorů budou v imitaci dřeva, okna: dřevohliníková s polystyrenovými 
šambránami, vstupní dveře dřevěné, oplechování a svody: pozink s ochrannou barvou. 
 
Uspořádání RD je řešeno do tří podlaží. Vstup do RD je řešen ze Severní strany. RD je 
tvořen dvěmi samostatnými bytovými jednotkami, jedna znich propojena schodištěm do 
suterénu a druhá se schodištěm do obytného podkroví. 
 
c) technické řešení s popisem 
 
Jedná se o samostatně stojící RD se dvěmi nadzemními podlažími s vestavěnou 
provozovnou. Rodinný dům je postaven tradičním způsobem. Obvodové zdivo je navrženo 
z vápenopískových cihel KM BETA na lepidlo. Strop nad 1S i 1NP tvoří předpjaté stropní 
panely SPIROLL, tl. stropu 240mm z toho 40mm tvoří protikorozní vrstva betonu B25. 
Střecha RD řešena jako sedlová se sklonem 45°. Okna jsou dřevohliníková, Dveře dřevěné. 
Schodiště do 1S i 2NP (obyt. podkroví) bude železobetonové, stupnice budou obloženy 
dřevem. Komínové těleso, vzhledem k nucenému větrání a teplovzduš,. vytápění, se 
v objektu nenachází. Podlahy v obyt. tvořena vlysy / palubkami, v hygienách a tech. 
místnosti pak dlažbou. 
 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, umístění stavby 
 
Sjezd k pozemku bude z jižní strany z příjezdové komunikace par.č. 1156/3. Umístění RD je 
na rovinatém  území. Napojení stavby na tech. infrastrukturu je řešeno ve výkresu situace. 
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury 
 
Na pozemku se nachází zpevněné plochy, přístupné z příjezd. komunikace, určené k park. 
stáním a mohou sloužit i jako park. stání dalším vozidlům v době návštěv. Na hranici 
pozemku bude osazen elektroměrový rozváděč, ze kterého bude napájen vnitřní rozvaděč 
RD a rozvaděč provozovny. Délka elektrické připojky je 16,89m. Pro zásobování pitnou 
vodou se zřídí vodovodní přípojka z HDPE 100 SDR 11 Ø 32 x 5,4mm o délkách 13,29m a 
10,30m, které budou připojeny na veřejný litinový řád. Vodoměrná šachta s vodoměrem, 
bude umístěna na východní straně pozemku stavby, těsně za hranici objektu. Vodoměr je 
umístěn v plastové vodoměrné šachtě Ø 1000mm, v hloubce 1,6m. 
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V obci se nachází jednotný kanalizační řád, na který budou obě bytové jednotky napojeny. 
Splaškové kanal. potrubí bude provedeno z materiálu PVC DN 150mm a dešťová z PVC DN 
100mm a jednotná kanal. přípojka z PVC DN 150mm 
Nízkotlaká plynovodní přípojka HDPE 100 SDR 11 dlouhá 14,02m a 10,31m se napojují na 
Severní straně pozemku na veřejnou plynovodní síť. Hlavní uzávěr plynu, kterým končí 
přípojka a začíná domovní plynovod, bude společně s plynoměrem umístěn v oplocení v 
betonovém sloupku na hranici objektu ve skříni M606. 
 
f) vliv stavby na životní prostředí 
 
Vliv stavby na životní prostředí v zásadě není negativní. Jedná se o stavby určené k bydlení 
a provozování živnosti bez nežádoucích vlivů na životní prostředí. V období výstavby je 
nutno počítat se zvýšeným pobytem dopravní techniky, stavebních mechanismů a strojů. 
Dále pak se zvýšeným hlukem způsobeným přepravou materiálů a činnosti stavebních 
mechanismů, strojů a pracovního nářadí. 
Splaškové vody budou odváděny do jednotného kanalizačního řádu pod komunikcí, na 
kterou budou obě bytové jednotky napojeny. Pro likvidaci odpadu se zřídí popelnice, která se 
bude vyvážet jednou za týden, v blízkosti komunikace 
 
g) bezbariérové užívání 
 

Stavba RD není řešena bezbariérově. Provozovna je řešena bezbariérově dle vyhlášky č. 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 
 
h) průzkumy a měření 
 
Při průzkumu byl stanoven nízký radonový index, byla provedena prohlídka staveniště. Bylo 
rovněž provedeno zaměření stávajícího stavu stavebního pozemku (zaměření sklonu). 
Polohy stávajících inženýrských sítí byly zjištěny na základě vyjádření dotčených orgánů. 
Objekt bude napojen na inženýrské sítě: plynovod, vodovod, elektřina, kanalizace a vedení 
komunikace. 
 
i) vytýčení stavby 
 

Před zahájením stavby bylo provedeno výškové a polohové zaměření pozemku, které bylo 
provedeno z 2 výškově a polohově určených bodů, ze kterých se poté určily další potřebné 
body (rohy objektů). Jako podklad pro vytýčení stavby bude použit situační plán objektu, viz. 
výkresová část projektové dokumentace. 
 
j) členění stavby na stavební objekty 
 
rodinný dům 
zahradní domek 
zemní výměník tepla 
přípojky jednotné kanalizace 
přípojky vodovodu s vodoměrnými šachtami 
přípojky NN s elektroměr. rozvaděči ve sloupcích oplocení 
plynovodní přípojky s HUP ve sloupcích v oplocení 
přípojky sdělovacích vedení 
zpevněné plochy 
zděné oplocení 
prostor pro uložení komunál. odpadu 
zpevněná plocha parkoviště 
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k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
 

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Při provádění stavby může dojít 
ke zvýšení hlučnosti a prašnosti, která bude ovšem jen dočasná. Dodavatel musí zajistit 
pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou. 
 

l) ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků 
 

Během provádění stavebních prací budou dodrženy tyto nařízení: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Ze dne 12. prosince 2006 (o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Ze dne 12. září 2001 (kterým stanoví bližší požadavky 

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí). 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Ze dne 17. srpna 2005 (o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
hloubky). 
 

2. Mechanická odolnost a stabilita 
 

Průkaz, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu stavby a užívání 
nemělo za následek: 
 

a) Zřícení stavby nebo její části: 
Konstrukce jsou navrženy tak, aby nemohlo dojít ke zřícení stavby nebo její části 

b) Mezní průhyb u podstatných konstrukcí musí být ve všech případech menší, než  
 maximální přípustné hodnoty dle normy. 
c) Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení: - Není aktuální 
d) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině: - Není aktuální 
 
3. Požární bezpečnost 
 

Posouzení požární bezpečnosti stavby a návrh opatření je provedeno v samostatné části 
projektové dokumentace. Požární bezpečnostní řešení stavby je nedílnou součástí 
projektové dokumentace stavby. 
 

4. Ochrana zdraví a životní prostředí 
 

Vliv stavby na životní prostředí v období užívání není v zásadě negativní, jedná se o stavbu 
určenou k bydlení a pro provozování živností, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí. V 
období výstavby je nutno počítat se zvýšeným pobytem dopravní techniky a stavebních 
mechanizmů a strojů. Dále pak se zvýšeným hlukem způsobeným dopravou materiálu a 
činnosti stavebních mechanizmů, strojů a pracovního nářadí. 
Odpady v období užívání 
Komunální odpad bude shromažďován v popelové nádobě o objemu 110l, která bude 
umístěna na vlastním pozemku a zpřístupněna pro odvoz. Odvoz bude zajišťován firmou, 
která je oprávněná zajišťovat odvoz a ukládání komunálního odpadu. 
Zneškodnění odpadů ze stavebních materiálů zajistí dodavatel stavby, jejich využitím nebo 
odvozem na skládku. S nebezpečnými odpady bude nakládáno v souladu s platnou 
legislativou - zákon o odpadech. Pro likvidaci odpadů musí mít dodavatel stavby uzavřenou 
smlouvu o likvidaci odpadů s firmou oprávněnou ke zneškodňování odpadů. Pro výstavbu 
nesmí být použity materiály, u kterých není znám způsob zneškodnění po jejich použití.  
Během stavby bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi 
dle vyhlášky č.478/2008 o podrobnostech nakládání s odpady. 
Bilance odpadů nelze při zpracování projektové dokumentace spolehlivě určit, jednalo by se 
pouze o velmi hrubé odhady množství objemu a druhů odpadů. 
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Odpady v období výstavby 
 

 Název druhu odpadu Kat. 
odpadu 

Původ 
odpadu 

1501 00 Odpady obalů O zbytky při realizaci 
stavby 

1501 02 Plastový obal (se škodlivinami) O/N zbytky při realizaci 
stavby 

150104 Kovové obaly (se zbytky škodlivin) O/N zbytky při realizaci 
stavby 

1701 01 Beton O zbytky při realizaci 
stavby 

1701 02 Cihly O zbytky při realizaci 
stavby 

170103 Keramika O zbytky při realizaci 
stavby 

170201 Dřevo O zbytky při realizaci 
stavby 

170202 Sklo O zbytky při realizaci 
stavby 

170203 Plast O zbytky při realizaci 
stavby 

170302 Asfalt bez dehtu O zbytky při budování 
ploch 

170405 Železo nebo ocel O zbytky při realizaci 
stavby 

170407 Odpad s obsahem neželezných kovů O zbytky při realizaci 
stavby 

170408 Kabely O zbytky při realizaci 
stavby 

170501 Zemina anebo kameny O zbytky při realizaci 
stavby 

170602 Ostatní izolační materiál O zbytky při realizaci 
stavby 

170701 Směsný stavební nebo demol. odpad N zbytky při realizaci 
stavby 

20 01 01 Papír anebo lepenka O zbytky při realizaci 
stavby 

2001 12 Barva, lepidlo, pryskyřice N zbytky při realizaci 
stavby 

20 03 01 Směsný komunální odpad O provoz zařízení 
staveniště 
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5. Bezpečnost při užívání 
 
Navrhovaná stavba je bez jakýchkoliv zvýšených nebo mimořádných rizik při dodržování 
základních běžných standardů ochrany zdraví v průběhu užívání objektu. Stavba je navržena 
a bude provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazu uklouznutí, pádem 
nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti 
stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem.  
 

Budou dodrženy veškeré předpisy podle: 362/05 Dodatkové pojistné podmínky pro úrazové 
pojištění osob dopravovaných vozidlem 591/06. Minimální požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 309/06 Školení a zkoušky z odborné způsobilosti. 
 
6. Ochrana proti hluku 
 
V podlahách bude kročejová izolace o tl. 50,60,90,100,110mm, proti přenášení hluku stropy. 
Objekt nebude produkovat hluk nad obvyklou mez a není proto nutné řešit jeho odhlučnění. 
 
V objektu provozovny je stanoven dle normy provozovny s provozem do 22:00 a hlukem La, 

max<85 dB požadavek na hlukovou izolaci Rw=57 dB. Pro tento objekt jsou požadavky 
splněny. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
Stavba je navržena v souladu ČSN 730540 Tepelná ochrana budov, zákonem 406/2000. 
Objekt RD je navržen tak, aby spotřeba energie na vytápění, větrání byla co nejnižší. Při 
návrhu stavby byly respektovány klimatické podmínky lokality (teplota vnějšího vzduchu, 
vlhkosti vzduchu, síla a směr a četnost převládajících větrů, četnost a mohutnost. Budova je 
navržena v souladu s § 28 vyhlášky 502/2006 Sb. zákona. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 

Stavba je navržena v souladu ČSN 730540 Tepelná ochrana budov, zákonem 406/2000. 
Objekt RD je navržen tak, aby spotřeba energie na vytápění, větrání byla co nejnižší. Při 
návrhu stavby byly respektovány klimatické podmínky lokality (teplota vnějšího vzduchu, 
vlhkosti vzduchu, síla a směr a četnost převládajících větrů, četnost a mohutnost. Budova je 
navržena v souladu s § 28 vyhlášky 502/2006 Sb. zákona. 
 
8. Užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
 
Navrhovaný objekt RD není zařazen do rozsahu platnosti vyhlášky 398/2009 Sb.  
Provozovna je zařazena do rozsahu platnosti vyhlášky 398/2009Sb. Stavba provozovny je 
řešena bezbariérově. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Radon - bylo provedeno měření radonu v půdním vzduchu, jehož výsledkem je stanovení 
nízkého radonového indexu. Stavba proto nevyžaduje realizaci speciálních protiradonových 
opatření. V místě výstavby nejsou známy negativní vlivy vnějšího prostředí na stavbu. 
Pozemek určený k výstavbě se nenachází v zátopovém území, není zde zvýšená seizmicita, 
pozemek není poddolován, nenacházejí se zde žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
Stavba je navržena v běžném standardu. 
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10. Ochrana obyvatelstva 
 
Stavba RD je navržena dle základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z 
hlediska ochrany obyvatelstva. 
 
11. Inženýrské stavby  
 
a) Kanalizace 
 
Splaškové a odpadní vody budou odvedeny z kuchyně, koupelen a WC jednotnou 
kanalizační sítí přípojkou do kanalizačního řádu nacházejícího se pod osou vozovky uliční 
komunikace 
 
b) Vodovodní přípojka 
 
Voda bude přivedena z vodovodního řádu. Potrubí povede do vodoměrné šachty, kde se 
nachází vodoměr, odtud bude dále rozvedeno potrubí do kuchyní, a koupelen. Hlavní uzávěr 
vody se bude nacházet v nice uvnitř objektu. Ohřev vody pro koupelny, WC a kuchyně bude 
zajišťovat akumulační zásobníkový ohřívač umístěný v technické místnosti, opatřen izolací tl. 
100mm, spolupropojený se vzduchovým tepelným čerpadlem a solárními kolektory. Navíc 
pro zajištění teplé vody v zimním období bude v koupelnách a kuchyních zřízen průtokový 
ohřívač vody. 
 
c) Vytápění 
 
Vytápění objektu bude zajištěno teplovzdušným větráním vzduchotechnické jednotky 
umíštění v technické místnosti spolu s akumulační nádrží s výměníkem tepla vzdušného 
tepelného čerpadla. 
 
d) Elektřina 
 
Objekt bude elektrifikován. Instalovaný výkon 14 kW. Jištění před elektroměrem 3f 25A. 
Elektroměr je v oplocení, jističový rozvaděč je v technické místnosti v 1S. Budou zajištěny 
předpoklady pro budoucí zavedení do provozu slunečních fotovoltaických článků. viz. 
technická situace stavby. 
 
e) Kanalizace dešťová 
 
Dešťová voda ze střechy bude svedena do jednotné kanalizační sítě a z anglických dvorků 
do jímek, opatřeny bezp. přepadem. Po přeplnění jímek, dojde k přelití vody do vsakovací 
jímky. Zde se přebytečná voda dostane do zeminy. Svedená voda bude využívaná pro 
zalívání květin na zahradě. Viz. technická situace stavby. viz. technická situace stavby. 
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1. Identifikační údaje, účel stavby 
 
Název stavby:  RODINNÝ DŮM 
Účel objektu:   rodinný dům pro bydlení  
Druh stavby:   novostavba 
 
Místo stavby:   Dělnická 1205/1, p.č. 1205/1  
Katastrální území:  Prostřední Suchá 637742 
Kraj:    Moravskoslezský 
 
Datum:   Říjen 2011 
Stupeň PD:   Stavební řízení  
 
Stavebník:  
Dodavatel: 
Projektant:   Lukáš Dawid, U Lesa 869/34B, Karviná - Ráj, 734 01 
 
2. Funkční a dispoziční řešení objektu; řešení přístupu k objektu; užívání  
    objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
 Navržený objekt je koncipován jako samostatně stojící třípodlažní budova. Jedná se o 
dvougenerační rodinný dům, částečně podsklepený, určený pro bydlení 6- 7 osob. Hlavní 
rozměry navržené budovy 16,25x12m. 
 Na třetím podlaží se nachází obytné podkroví s nadezdívkou 500mm. Obrys 
půdorysu domu má tvar odskočených čtverců a je zastřešen sedlovou střechou sklonu 45°. 

 Dispozice 1NP je funkčně i stavebně rozdělena na dvě bytové jednotky, z toho 
jedna z bytových jednotek pokračuje na 2NP, tj. obytné podkroví a druhé bytové jednotce 
přísluší podlaží 1S tj. suterénu. Bytové jednotky v 1NP nejsou propojeny. Úroveň podlahy je 
v obytné části obou jednotek 0,000m. Po vstupech, každého z obou obytných jednotek, 
hlavním vchodem z ulice Dělnická následuje po zádveří přístupná hala domu. Ze 
schodišťového prostoru Západní byt. jednotky je umožněn vstup do podlaží 1S - skrze 
vertikální komunikace jednoramenným schodištěm. Dispozice 1S viz. samostatný odstavec. 
Naproti tomu schodiště Východní bytové jednotky spojuje úrovně 1NP s podkrovím. 
Dispozice 2NP viz samostatný odstavec. 

Dispozice 1NP- Západní byt. jednotka, vstup možný vstupními dveřmi (případně 
dveřmi balkónovými), následuje zádveří, po něm chodba (schodištěm do 1S) a odtud přístup 
do prostorů: hygieny, kuchyně s jídelnou spojenou s obývacím pokojem a do ložnice. 

Dispozice 1NP-Východní byt. jednotka, vstup možný vstupními dveřmi (příp. 
balkónovými), násl. zádveří, chodba (schodiště do 2NP) zpřístupněna do: místnost hygieny, 
lázně, dále pak obývacího pokoje spojeného s kuchyní a jídelnou.  

Dispoziční řešení 1S. Vstup možný schodištěm 1NP-1S z vlastní bytové Západní 
jednotky. Dispoziční řešení místností po schodišťovém vstupu do 1S je takovéto: z prostoru 
schodiště je možné se dostat do hygienické místnosti, posilovny a také do technické 
místnosti a dvou skladních prostorů. 

Dispoziční řešení 2NP. Z rozlehlého schodišťového prostoru „haly“ je možné vstoupit 
do místností v násl. pořadí: pokoj, ložnice, šatna, pokoj, koupelna, wc, sklad, pokoj, 
pracovna.Pro pěší příchod z veřejné komunikace k domu je zřízen chodník délky přibližně 
12,0m a pro příjezd dopravním prostředkem na pozemek je navržená příjezdová komunikace 
o délce 14,0m. Tato komunikace plní funkci parkovacích stání a je dostatečně dlouhá i pro 
parkování dalších osobních automobilů v době návštěvy.  

  Dle požadavků stavebního úřadu nemusí být zřízena parkovací plocha před 
oplocením pozemku. 
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Navrhovaný objekt RD není zařazen do rozsahu platnosti vyhlášky 398/2009Sb. 
Stavba RD není řešena bezbariérově.  
 
3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace ke  
    světovým stranám, osvětlení 
 
Obestavěný prostor (nad UT):        1320,30m3 

Celkový objem stavby (včetně 1S):       1538,24m3 
zastavěná plocha :            181,25m2 
zpevněné plochy (chodník, příjezd ke garáži, okapový chodník, terasa):      452,55m2 
Obytná plocha RD:            161,34m2 
Užitková plocha RD:            349,31m2 
Plocha staveniště:          2589,81m2 
 
V projektu jsou respektovány požadavky na proslunění místnosti dle ČSN 73 4301. 
Jednotlivé místnosti jsou orientovány ke světovým stranám dle doporučení, zejména je 
respektován požadavek, aby obytné místnosti byly orientovány k jihu a tímto měly dostatek 
denního světla. 
 
4. Technické a konstrukční řešení 
 
4.1. Základy 

Základové konstrukce tvoří základové pásy z železobetonu C20/25 s výztuží třídy 
B420B. Hloubka základové spráry 0,9m, vzhledem k zemině v které se zakládá tj. zemina 
jemnozrnná štěrkovitá, vyhoví. 

Úroveň ZS 1NP pro obvodové zákl. konstrukce je -1,520m pod upraveným terénem, 
pro vnitřní pak -1,220m. Úroveň ZS 1S pro obvodové i vnitřní zákl. konstrukce -3,870m. 

Podkladní železobeton bude tloušťky 100mm. Třída betonu C20/25 + vložená karisíť 
z betonářské výztuže B350. Podkladní beton proveden na tep. izolaci XPS tl. 100mm ležící 
na zhutněném pískovém lože 50mm. Vybetonován na úrovni -3,370 pro 1S a  -0,270 pro 
1NP (deska zmonilitněna se stropem nad 1S) 

Základové pásy pod 1NP a 1S jsou vně objektu zatepleny jakoukoliv tep. izolací ve 
formě XPS extrudovaného polystyrenu v tloušťce 140mm. 

Hladina podzemní vody leží 2,0m pod úrovní základové spáry suterénu. 
 
4.2. Svislé nosné konstrukce 

Objekt je navržen z vápennopískových tvárnic systému KM BETA. Jak Obvodové, tak 
vnitřní nosné  zdivo je z vápennopískových cihel KM BETA sendwix 8DF-LD rozměrů 
248x240x248mm a pevnosti 15Mpa vyzděné na lepidlo FLEX SX-L pevnosti 20Mpa. V rámci 
podlaží 1S se nachází také železobetonová stěna pro zachycení možných aktivních tlaků 
zeminy působících na stěnu, beton B20, ocel B420B. 
 
4.3. Vodorovné nosné konstrukce 
  Stropy nad 1S a 1NP budou zrealizovány ze stropních předpjatých panelů SPIROLL 
výšky 200mm s nabetonovanou deskou tl. 40mm proti korozi výztužných vložek, technické 
specifikace panelu viz, tech. list výrobce. Železobetonový strop tl. 240mm se skrytým 
trámem formou zhuštěné výztuže, Třída použítého betonu C 20/25 oceli B500. Před 
uložením panelů na nosné stěny je nutno provést 10mm podkladní beton. viz. výkresy stropu 
nad 1S, 1NP 
 
4.4. Konstrukce sloužící k překonávání výškových rozdílů 

Schodiště z 1S do 1NP je železobetonové nosníkové a vetknuto do nosné stěny s 
šířkou ramene 900mm. Schodiště tvoří 18 stupňů s rozměry 173x278mm. 
  Schodiště z 1NP do 2NP je rovněž železobetonové nosníkové a vetknuto do nosné 
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stěny s šířkou ramene 900mm. Schodiště tvoří 17 stupňů s rozměry 173x266mm. 
  Přesný návrh těchto schodišť provede výrobce, musí však respektovat námi navržené 
rozměry. 
 
4.5. Nosná konstrukce zastřešení 

Objekt bude zastřešen sedlovou střechou. Výška hřebene i nosná konstrukce krovu 
je nad jednotlivými částmi objektu rozdílná. Nad hlavní části RD je navržena krokevní 
soustava, kterou tvoří krokve, kleštiny, vrcholová + středové vaznice, pozednice, a sloupky 
pod vrcholovou i střední vaznicí. Zatížení od střešního pláště vynášejí krokve roz. 
200x80mm spřažené v horní části kleštinami roz. 80x160mm. Krokve se opírají o středové 
(vrcholovou) vaznice roz. 160x240mm a pozednice roz. 160x120mm.  

Vrcholová vaznice podporují dvojice kleštin 80x160mm na kterou je zavěšeno 
věšadlo roz. 120x160mm. 

Středové vaznice podporují: dvojice kleštin 80x160mm, dřevěné sloupky roz. 
160x160mm a nebo nosná stěna.  

Pozednice leží na obvodové stěně a musí být řádně zakotvena.  
Dřevěné sloupky pod střední vaznicí přenášejí zatížení z krokví do stropu přes 

plechovou plotnu. Dřevěné sloupky pod vrcholovou vaznicí, přenáší zatížení zastřešení 
skrze stropní konstrukci do nosné stěny pod ní. 

Navržené řešení krovu tj. dimenze prvků, tesařských spoju a prvků spojovacích 
vyžaduje posudek statika. 
 
4.6. Nenosné svislé konstrukce 

Příčky z vápennopískových tvárnic KM BETA sendwix 4DF-LD roz. 248x115x248mm 
pevnosti 20Mpa na lepidlo FLEX SX-L pevnosti 20Mpa. 
 
4.7. Doplňující konstrukce 
 
4.7.1. Výplně otvorů 
Okna osazená v obvodovém nosném zdivu budou dřevohliníková okna, výr. SLAVONA typu 
CLMIA 140 zasklená izolačním trojsklem s argonem a propustností slunečního záření pro 
čisté solární zisky. 
Střešní okna plastová s dřevěným jádrem s izolačním trojsklem a kryptonem, výr.VELUX 
typu GGL zasklením 62_65 a velikosti M06 
Vstupní dveře dřevěné, sendvič s polyuretanovou výplní, jednokřídlé s/bez bočního dílce, 
vyr. SLAVONA typu Kaabas se světlíkem. 
Balkónové dveře a dveře na terasu jsou dřevěné, izolační trojsklo s argonem, výr. SLAVONA 
Garážová vrata sekční z pozinkovanou konstrukcí i pláštěm včetně PUR, výr. VIKAM 
viz. výpis výplní otvorů 
 
4.7.2. Podlahy 

Navržené podlahy v domě jsou plovoucí. V obytných místnostech je jako nášlapná 
vrstva použitá vlysy / palubky. V koupelnách, WC, chodbě, technické místnosti a posilovně 
stanoví nášlapnou vrstvu keramická dlažba, viz. studie skladeb. 
4.7.3. Komín 

Vzhledem k teplovzdušnému vytápění a nucenému větrání se komínové těleso 
v objektu nenachází. 
 
4.7.4 Obvodový plášť 

Obvodový plášť tvoří vápennopískové cihly KM BETA sendwix tl. 240mm na lepidlo 
FLEX SX-L pevnosti 20Mpa. Z interiérové strany se provede penetrační nátěr a posléze 
vnitřní omítka POROTHERM UNIVERSAL tl. 10mm. Na straně exteriéru se zrealizuje 
zateplovací systém ETICS, na stěnu se nalepí po nanesení lepící malty CERESIT CT83 
extrudovaný polystyren ISOVER EPS GreyWall v jedné vrstvě o celk. tloušťce 290mm a 
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přichytí se talířovými hmoždinkami s požadovanou hustotou od 4 - 8 hmoždinek (8 na větrem 
exponovaných místech), hmoždinky se zakryjí základním nátěrem s vloženou alkalivzdornou 
síťovinou, násl. silikonová tenkovrstvá omítka CERESIT CT 75 tl. 2mm a silikonový nátěr 
CERESIT CT 48 v investorem požadoveném odstínu. 
 
4.7.5 Střešní plášť 
  Střešní plášť je osazen na nosné konstrukci krovu. Skladba začíná pojistnou 
hydroizolací BRAMAC MEMBRAN, mezi krokvemi je umístěna tepelná izolace z minerální 
vlny ISOVER UNIROL PROFI tl. 180mm následně další vrstva pod krokvemi tl. 180mm (pro 
snížení účinků tepelných mostů) a pod tuto vrstvu je vložena parozábrana ISOVER VARIO 
KM DUPLEX UV, která slouží jako parobrzda pro šíření vodních pár, zároveň by pojistná 
hydroizolace měla umožnit odpaření vzniklých pár, difůzně otevřená, v izolaci pro zachování 
životnosti minerální vlny. 
 Nutné zmínit před realizací podkrokevní izolace, mechanicky připevněny ocelové 
závěsy pro vynesení podkrokevní izolace, vytvoření instalační mezery a zavěšení ocel. roštu 
pro podhled ze sádrokartonových desek výr. KNAUF tl. 12,5mm, pro finální úpravu 
naneseme stěrku RIMANO GLET XL tl. 2mm a investorem volitelný odstín nátěru. 
 Na krokve se provede laťování tj. latě nabitý podél krokví a kontralatě pro pokládku 
krytiny. Laťování zajistí dostatečné provětrání střechy spolu s větracími taškami výr. 
BRAMAC pro tento projekt navržena taška MORAVSKÁ TAŠKA PLUS s výškou profilu 
35mm 
 
4.7.6. Povrchové úpravy 
  Vnitřní omítky POROTHERM UNIVERSAL tl. 10mm zrealizovány na nosných / 
nenosných stěnách po nanesení penetračního nátěru CEMIX, nebo omítky sádrové 
v místnostech s vlhkým provozem BAUMIT RATIO SLIM tl. 4mm. Podkladem pro vnitřní 
omítky jsou nosné / nenosné stěny tvárnic KM BETY nebo SDK desky KNAUF. 
 Vnější omítka silikonová tenkovrstvá CERESIT CT 75 s volitelným odstínem tl. 2mm 
Vnější omítky budou vápenocementové (OMÍTKA BAUMIT MPA 35L) tloušťky 30mm. 
  Vnitřní Obklady a dlažby budou provedeny z keramických obkladaček a dlaždic tl. 
9mm výr. RAKO typ ANTIK.  

Venkovní dlažba v závětří a na balkóně bude rovněž keramická s požadavkem na 
mrazuvzdornost tl. 10mm výr. RAKO typu UNISTONE 
  Na ostatních venkovních zpevněných plochách bude použitá kvalitní probarvená 
betonová dlažba. 
 
4.7.7. Hydroizolace 
 

• Izolace proti vodě a zemní vlhkosti - asfaltové SBS pásy v tl. 8mm (2x4) natavené na 
penetrovanou železobetonovou desku či železobetonové zdivo.  

• Pojistná hydroizolace střešní krytin - ISOVER TYVEK ANTIREFLEX, parotěsné 
napojení je nutno provádět dle pokynů výrobce 

• Jako pojistná hydroizolace balkónu je použita HDPE PENEFOL 950 fólie tl. 0,6mm 
vytažena svisle po úroveň dlažby 

• Parozábrana ISOVER VARIO KM DUPLEX UV pro zamezení pronikání vlhkosti do 
střešní konstrukce je navržena před první vrstvou tep. izolace z minerál. vlny, nutné 
dodržet pož. šířkou přesahu a spolehlivý způsob napojením pro jednotný souvislý 
celek 

 
4.7.8. Tepelná izolace 
 

• TI podlahy na terénu - desky ISOVER XPS 70Z (extrudovaný pěnový polystyren) / 
STYRODUR 4000CS, tl. 100mm 
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• TI podlahy mezi 1S, 1NP a 2NP - desky ISOVER EPS 70Z (expandovaný pěnový 
polystyren), tl. 90, 110, 60mm 

• TI střechy - ISOVER UNIROL PROFI (minerální vlna) mezi krokvemi tl. 180mm a pod 
konstrukcí krovu tl. 180mm 

• TI suterénní stěny - desky ISOVER XPS (extrudovaný pěnový polystyren) / 
STYRODUR 4000CS tl. 140mm 

 

Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS z EPS výr. ISOVER.  
 
4.7.9. Větrání 

Větrání je ve všech obytných místnostech zajištěno řízenou rekuperací 
vzduchotechnické jednotky umístěné v technické místnosti.  

Potrubní vedení obdélníkového průřezu se budou nácházet buť to v podlaze 
(přívádějící čerstvý) a nebo v podhledu (odvádějící zkažený vzduch), hlavní vedení umístěno 
v instalační šachtě prostupující všemi podlažími. Vedení vzduchotechniky může být řešeno i 
jako viditelné. Technická místnost bude rovněž odvětrávána řízeným větráním. Okenní 
výplně (ne všechny viz. pohledy) budou otevíratelné. 
 
4.7.10. Předstěny 

Předstěny v koupelnách a WC budou provedeny z SDK DESEK KNAUF GREEN na 
nosný ocelový rošt a obložené keramickým obkladem. Rozměry jednotlivých předstěn jsou 
zřejmé z projektové dokumentace. viz výkresy jednotl. podlaží 
 
4.7.11. Oplocení: 
  Na Severním rozhraní stavebního pozemku s ulicí bude postaven nový zděný plot (ve 
vlastnictví stavebníka). Stávající oplocení je již z východní strany, pouze částečné ve formě 
drátěného pletiva s ocel.  sloupky (ve vlastnictví souseda). Oplocení rovněž drátěné s ocel. 
sloupky na Západní, Jižní a východní (částečně) bude nově zbudováno. viz technická 
situace stavby 
 
4.8. Zadání pro specialisty 
 
4.8.1. Kanalizace 

Splaškové a odpadní vody budou odvedeny z kuchyně, koupelen a WC jednotnou 
kanalizační sítí přípojkou do kanalizačního řádu nacházejícího se pod osou vozovky uliční 
komunikace 
 

4.8.2. Vodovodní přípojka 

Voda bude přivedena z vodovodního řádu. Potrubí povede do vodoměrné šachty, kde 
se nachází vodoměr, odtud bude dále rozvedeno potrubí do kuchyní, a koupelen. Hlavní 
uzávěr vody se bude nacházet v nice uvnitř objektu. Ohřev vody pro koupelny, WC a 
kuchyně bude zajišťovat akumulační zásobníkový ohřívač umístěný v technické místnosti, 
příp. v koupelně opatřen izolací tl. 100mm, spolupropojený se vzduchovým tepelným 
čerpadlem a solárními kolektory. Navíc pro zajištění teplé vody v zimním období bude 
v koupelnách a kuchyních zřízen průtokový ohřívač vody. 
 

4.8.3. Vytápění 

Vytápění objektu bude zajištěno teplovzdušným větráním vzduchotechnické jednotky 
umíštění v technické místnosti spolu s akumulační nádrží s výměníkem tepla vzdušného 
tepelného čerpadla. 
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4.8.4. Elektřina 
Objekt bude elektrifikován. Instalovaný výkon 14 kW. Jištění před elektroměrem 3f 

25A. Elektroměr je v oplocení, jističový rozvaděč je v technické místnosti v 1S. Budou 
zajištěny předpoklady pro budoucí zavedení do provozu slunečních fotovoltaických článků. 
viz. technická situace stavby. 
 

4.8.5. Kanalizace dešťová 

Dešťová voda ze střechy bude svedena do jednotné kanalizační sítě a z anglických 
dvorků do jímek, opatřeny bezp. přepadem. Po přeplnění jímek, dojde k přelití vody do 
vsakovací jímky. Zde se přebytečná voda dostane do zeminy. Svedená voda bude 
využívaná pro zalívání květin na zahradě. Viz. technická situace stavby. viz. technická 
situace stavby. 
 

Délky přípojek společných (Západní + Východní bytová jednotka): 
Elektrická přípojka  16,89m 
Komunikační přípojka  15,04m (sdělovací kabel) 
 
Délky přípojek (Západní jednotka): 
Jednotná kanalizace  16,99m 
Vodovodní přípojka  13,29m 
Plynovodní přípojka  14,02m 
Dešťová kanalizace   19,60m  (svedená do jednot. kanal. přípojky) 
 
Délky přípojek (Východní jednotka): 
Jednotná kanalizace   13,60m 
Vodovodní přípojka   10,30m 
Plynovodní přípojka   10,31m 
Dešťová kanalizace   14,60m (svedená do jednot. kanal. přípojky) 
 
5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplni otvorů 
 

Navržené konstrukce splňují požadavky ČSN 73 0540. viz. tepelnětechnické 
posouzení a výpis prvků. 

 
6. Ochrana proti hluku 
 

Navržené konstrukce splňují požadavky ČSN 73 0532.  
 
7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 
 
  Vliv stavby na životní prostředí v zásadě není negativní. Jedná se o stavbu určenou 
k bydlení, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí.  

V období výstavby je nutno počítat se zvýšeným pobytem dopravní techniky, 
stavebních mechanismů a strojů. Dále pak se zvýšeným hlukem způsobeným přepravou 
materiálů a činnosti stavebních mechanismů, strojů a pracovního nářadí. 

Kanalizace objektu řešena jako jednotná kanalizační přípojka pro odvod splaškových 
a dešťových vod. 

Pro likvidaci komunálního odpadu budou zřízeny popelnice umístěné na okraji 
pozemku v těsné blízkosti komunikace, která se bude vyvážet jednou za týden. 
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8. Dopravní řešení 
 

Sjezd k pozemku bude ze stávající komunikace č. 1156/3. Pro vjezd na pozemek je 
navržená příjezdová komunikace o délce 14,0m. Tato komunikace určena na parkovací stání 
je také dostatečně dlouhá i pro parkování osobních automobilů v době návštěvy.  
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, radonová opatření… 
 

V místě výstavby nejsou známy negativní vlivy vnějšího prostředí na stavbu. 
Pozemek určený k výstavbě se nenachází v zátopovém území, není zde zvýšená seizmicita, 
pozemek není poddolován, nenacházejí se zde žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
Stavba je navržena v běžném standardu. 

Radon - bylo provedeno měření radonu v půdním vzduchu, jehož výsledkem je 
stanovení nízkého radonového indexu. Stavba proto nevyžaduje realizaci speciálních 
protiradonových opatření. 
 
10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
  Stavba RD je navržena dle obecných požadavků na výstavbu, dle vyhlášky 
268/2009Sb. Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby, při provádění stavby bude 
hluk a prašnost minimalizována.   

Objekt RD je umístěn a projektován v souladu s územním plánem a jeho regulačními 
podmínkami. 

Pozemek je veden jako stavební parcela. 



Závěr  
 

Řešený objekt je navržen jako samostatně stojící rodinný dům. Součástí objektů je i 
garážové stání. Nachází se na pozemku v zastavěné části obce asi 5 minut od centra města 
Havířov. RD tvoří dvě samostatné bytové jednotky, pro 2 osoby a 4 až 5 člennou rodinu. 
Suterén je součástí západní bytové jednotky zpřístupněna schodištěm z 1NP do 1S. Východní 
bytová jednotka tvoří s obytným podkrovím jeden dispoziční celek. Konstrukční systém 
stěnový systém KM BETA sendwix + zateplovací sys. ETICS. Zastavěná plocha objektu činí 
181,25m2. Sedlová střecha BRAMAC sklon 45°. Stropní konstrukce z předpjatých stropních 
panelů SPIROLL. Stavba navržena v nízkoenergetickém standartu. 

Projektová dokumentace navrženého rodinného domu bude zpracována podle platných 
norem a předpisů. 
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• www.kmbeta.cz 
• www.prefabrno.cz 
• www.knauf.cz 
• www.velux.cz 
• www.bitumax.cz  



Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
 
 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci 
celk.   celková 
ČÚBP   Český úřad bezpečnosti 

práce 
dl.   délka 
dř.   dřevěný 
EPS   expandovaný polystyren 
HDPE   polyetylén s vysokou 

hustotou 
HDS   hlavní domovní skříň 
HI   hydroizolace 
HUP   hlavní uzávěr plynu 
inž. sítě  inženýrské sítě 
JV   jihovýchod 
JZ   jihozápad 
k.ú.   katastrální území 
k.v.   konstrukční výška 
k-ce   konstrukce 
ker., keram.  keramický 
m.č.   místnost číslo 
max.   maximálně 
min.   minimálně 
MMRČR  ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR 
MVČR   ministerstvo vnitra ČR 
NP   nadzemní podlaží 
NTL   nízkotlaký 
NÚC   nechráněná úniková cesta 
ocel.   ocelový 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PBŘS   požárně bezpečnostní 

řešení stavby 
PHP   přenosný hasicí přístroj 
pozink.  pozinkovaný 
PP   polypropylen 
PT   původní terén 
PÚ   požární úsek 
PVC   polyvinylchlorid 
r.š.   rozvinutá šířka 
RD   rodinný dům 
RŠ   revizní šachta 
SDK   sádrokarton 
sk.   skupina 
strop.   stropní 
SV   severovýchod 
SZ   severozápad 
š.   šířka 
TI, tep. izol.  tepelná izolace 
tl.   tloušťka 
tř.   třída 
ÚP   územní plán 
UT   upravený terén 
v.   výška 
vel.   velikost 
VŠ   vodoměrná šachta 
XPS   extrudovaný polystyren 
ŽB   železobeton 
PB   prostý beton 
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Složka B - podklady a studie 
 

 - Výkres č. 1 Architektonická situace 
- Výkres č. 2 Studie dispozice a modulu délek stěn 1S 
- Výkres č. 3 Studie dispozice a modulu délek stěn 1NP 
- Výkres č. 4 Studie dispozice a modulu délek stěn 2NP 
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- Výkres č. 7 Pohled - Jih 
- Výkres č. 8 Pohledy - Východ, Západ 
- Výkres č. 9 Studie skladeb 
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- technické listy výrobců 
- výpočet schodiště 1S-1NP a 1NP-podkroví 
 

Složka C1 - textová část (Části projektová dokumentace dle vyhl. 499/2006Sb.) 
 

- A. Průvodní zpráva 
- B. Souhrnná technická zpráva 
- C. Situace stavby - viz. V.Č. 2 Technická situace stavby 
- D. Dokladová část - není nutné doložit pro tuto Z.P. 
- E. Zásady organizace výstavby - pouze technická zpráva 
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Anotace práce Projekt řeší novostavbu rodinného domu. Objekt je jednopodlažní s obytným podkrovím, 
podsklepený. Stavba má pouze funkci obytnou. Jedná se o zděný objekt (KM BETA 
SENDWIX) se sedlovou střechou. Součástí projektu je i řešení parkovacích stání a 
zpevněných ploch. 

Anotace práce v 
anglickém jazyce 

This project designs a new building of family house. The building is single-store with 
residental loft with basement. The building has only residential function.It is a brick 
building (KM BETA SENDWIX) with a gable roof. This project design also the parking 
lots and pavements. 

Klíčová slova Rodinný dům, zděný systém KM BETA SENDWIX + ETICS, SPIROLL, 
nízkoenergetická stavba, dvě bytové jednotky. 
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anglickém jazyce 

Family house, brick system KM BETA SENDWIX + ETICS, SPIROLL, low energy 
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